
 

 

Република Србија 

Општинска управа oпштине  

Куршумлија 

 

Саобраћајна инспекција  

 

КОНТРОЛНА  ЛИСТА  ИЗ  ОБЛАСТИ  АУТО – ТАКСИ 

ПРЕВОЗА ПУТНИКА  

На  основу: 

ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ  У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ  

ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ 

САОБРАЋАЈУ  

Одлуке о ауто-такси превозу  

 

 

КОНТРОЛНА ЛИСТА  бр.  

Контрола ауто-такси  превоза путника у друмском саобраћају  
 Врсте инспекцијског надзора 

1. Редовни                   

2. Ванредни  

3. Допунски            

4. Контролни 

Почетак инспекцијског надзора: 

 

Датум: 

 

Време: 

Инспекцијски надзор према облику: 

          □ Теренски 

          □ Канцеларијски 

Налог за инспекцијски надзор: 

□ Да 

□ Не 

ИНФОРМАЦИЈЕ О КОНТРОЛИСАНОМ СУБЈЕКТУ 

Правно/физичко лице, предузетник 

Подаци о контролисаном субјекту 

Назив/име и презиме субјекта: 

Адреса (улица и број) 

Место: 



Град/Општина: 

Поштански број: 

Телефон/Факс: 

Е-mail: 

Интернет адреса: 

ПИБ: 

Матични број: 

Бр. личне карте (за физичка лица): 

Пословни простор 

Локација пословног простора у коме је вршен инспекцијски надзор 

Адреса (улица и број): 

Место: 

Град/Општина: 

Телефон/Факс: 

Поштански број: 

ЕЛЕМЕНТИ  КОНТРОЛЕ  У  НАДЗОРУ 

Редни 

број 
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗ  ПУТНИКА  Број бодова 

   

1. 
Такси превоз се обавља на основу одобрења надлежног органа за обављање 

такси превоза, које је издато у складу са законом 

 да-           

не-           

Надзирани субјект  за који је одговор на питања под тач. 1 негативан, сматра се нерегистрованим и 

надзор се врши у складу са одредбом члана 33. Закона о инспекцијском надзору и Законом о превозу 

путника у друмском саобраћају 

2. 
Такси возач (запослен у правном лицу/предузетник) поседује легитимацију 

такси возача 
да-           

не-          5 

ТАКСИ ВОЗИЛО 

3. Такси возило регистровано према месту седишта такси превозника 

да-           

не-          -3 



4. Такси возило има регистарску ознаку која садржи ознаку ТX на задње две 

позиције 

да-           

не-          -3 

5. За такси возило издата такси легитимација (погодност возила) 

да-           

не-          -3 

6. 
На крову возила истакнута ознака „ТАХI“ 

 

да-           

не-          -3 

7.  У возилу је уграђен таксиметар који је исправан и оверен 

да-           

не-          -3 

8. Износ који откуцава таксиметар је видљив  

да-           

не-          -3 

9. 
У возилу истакнута такси дозвола 

 

да-           

не-          -3 

10.  У возилу истакнут ценовник на прописан начин 

да-           

не-          -3 

11.  На возилу истакнуте друге ознаке (навести ознаке ) 

да-          

не-          -3 

   

12. 
 Возило је без оштећења и чисто 

 

да-           

не-          -3 

13.  Рекламни пано постављен на прописани начин 

да-           

не-          -3 

ДУЖНОСТИ И ОБАВЕЗЕ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА 

15. 
Такси превозник пријавио надлежној служби, у прописаном року, све 

измене података које садржи такси дозвола и друге исправе 

да-          

не-          -3 

16. 
Такси превозник пријавио надлежној служби, у прописаном року, све 

измене података које садржи такси возило 

да-           

не-          -3 

17. 
Такси превозник пријавио надлежној служби, у прописаном року, све 

измене података који се односе на услове за обављање такси превоза 

да-           

не-          -3 

18. 
Такси превозник поштује забрану да могу било којом својом радњом која се 

односи на уступање на коришћење кровне ознаке са називом "TAXI", 

уступање докумената са својим пословним именом, уступање такси 

да-           

не-          -3 



дозволе, уступање такси возила и друго, да омогуће другим правним или 

физичким лицима која не испуњавају услове прописане овим законом и 

прописима донетим на основу овог закона, да обављају такси превоз.  

 

ТАКСИ ПРЕВОЗ 

21. 
Такси превоз се обавља само на територији  општине за коју такси 

превозник има издато важеће одобрење за обављање такси делатности 

да-           

не-          -3 

22. 

Такси прeвоз, који је започет са територије ЈЛС, за коју превозник има 

одобрење,обавља се на територији града/општине______________________, 

у складу са законом ( уклоњена кровна ознака и не пружа услуге на 

територији града/општине__________________________) 

да-           

не-          -3 

23. 

Такси превозник/запослени такси возач приликом отпочињања такси 

превоза  укључио је таксиметар, односно преузео је потврду о фиксној цени 

када превоз отпочиње са такси стајалишта на локацијама од посебног 

интереса за ЈЛС 

да-           

не-          -3 

24. 
Таксиметар у такси возилу је подешен у складу са одлуком ЈЛС о утврђеној 

цени у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз обавља на територији 

општине 

да-           

не-          -3 

25. 
Такси превозник/запослени такси возач, за извршену услугу наплатио је 

цену превоза у износу коју показује таксиметар  

да-           

не-          -3 

26. 
Такси превозник/запослени такси возач издаје рачун кориснику услуге за 

обављени такси певоз 

да-           

не-          -3 

27. 

Такси возач за време обављања превоза  код себе има: 

1. одобрење за обављање такси превоза, 

2. такси легитимацију возила,  

3. такси легитимацију возача, 

4. рачун 

5. уговор о раду 

да-           

не-          -3 

28. 

На такси стајалишту, такси возач паркира возило: 

1.  На стајалишту само у оквиру обележених места  и на начин како је  

дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном 

сигнализацијом.  

да-           

не-          -3 

29. 

Такси возач: 

1. возилом којим обавља такси превоз, не обавља линијски превоз 

2. у делу возила који је намењен за путнике не смешта ствари које 

нису ручни пртљаг 

3. не користи стајалишта која су одређена за линијски превоз путника 

да-           

не-          -3 

32. Такси возач- предузетник у току привременог прекида не обавља такси 

превоз 
да-           



не-          -3 

Напомена: 

Максималан број бодова:                                                                                   Утврђени број бодова: 

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

степен ризика распон броја бодова обележи утврђени степен 

ризика по броју бодова 

Незнатан 0-10  

Низак 10-25  

Средњи 25-45  

Висок 45-60  

критичан 60 - 83  

 

             

 

 

Надзирани  субјекат 

________________________________ 

Саобраћајни инспектор  и инспектор за путеве 

________________________________________ 

                                                             


